
                                                                 ማሀደር 

 

ዘለቄታዊ መፍትሄ 

የአንድ ሃገር የህልውና ዘለቄታዊ የችገሮች መፈቻ መንገድ የሚወሰነው በሚኖሩት ተቋማት 
ጥንካሬ ላይ ነው፡፡ ጠንካራ መሰረት ያላቸው ሶስቱ የመንግሰት ቅርንጫፎች ማለትም የህግ 
አውጭው፣ ህግ ተርጓሚውና ስራ አስፈፃሚው አካላት ህግን እንደ ማስፈፀሚያ መሰረታቸው 
ባደረገ መልኩ (law as a medium of deliverance, responsibility and accountability) 
ተቀናጅተውና ተጠባብቀው በመስራትና በዚሁም መሰረት በሚያስመዘግቡት የህዝብ እርካታ 
ላይ የተንጠለጠለ መሆን አለበት፡፡ ጠንካራ ሶስትዮሽ ተቋመት አሉት ማለት ህግና ስርአት 
ይከበራል ማለት ነው፡፡ ይህ ማለትም ዜጎች ከቦታ ቦታ በነፃነት ተዘዋውረው የሚሰሩትና 
በሰላም የሚኖሩት ህግን አና ስርአትን ተማምነው አንጂ ባለስልጣናትን ወይንም የመጡበትን 
ብሄር ተማማነው አይሆንም፡፡ ህግንና ስርዓትን ተማምነው የሚኖሩባት አገር ስላሟ 
የተጠበቀች አገር ትሆናለች ማለት ነው፡፡ ስለዚህ የተጠናከሩና ማስፈፀም የሚችሉ የመንግስት 
አካላት መገንባት አሁን ላለችዋ ኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው፡፡ 

  

ኢህአዴግ ከጠባብ ቡድንነት ራሱን ወደ አሳታፊነት ብሎም ሃገራዊ ፓርቲ መቀየር 

አሁን ያለው የኢህአዴግ አደረጃጀት በኔ እይታ አሳታፊ (inclusive) አይደለም፡፡ ኢትዮጵያ 
የብዙ ብሄር ብሄረሰቦች አገር አነደሆነችና ሁሉንም ህዝቦች ያላማከለ ማንኛውም ውሳኔ ጎጂ 
እንደሆነ ያለተሰበከበት ቢያንስ ያለተነገረበት ቀን አላስታውስም፡፡ ነገር ግን አሁን ባለው 
ኢህአዴግ ውስጥ ካሉት አመራሮችና ብሎም ኢህአዴግን ካቋቋሙት አባል ድርጅቶች 
በበለጠና፤ የህዝብ ቁጥርን እንደ ከለላ በመጠቀም የትምክህተኝነት አታሞ ከሚመቱ አባል 
ድርጅቶች በጠነከረ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች በተቆርቋሪነትና በእምነት ለአንድነት 
የሚተጉት በኢህአዴግ አጋር ተብለው ከኢህአዴግ አደረጃጀት ውጭ ያሉት ድርጅቶች ናቸው 
የሚል አምነት አለኝ፡፡ በቅርቡ በተከሰተው የማግለልና ህዝብን በጠላትነት እየፈረጀ ካለው 
ቀላል ከማይባል የብአዴንና የኦህዴድ አመራር ጋር ሲነፃፀር የአጋር ድርጅት አመራሮች 
ለህገመንግስቱና ህገመንግስቱ ላስቀመጣቸው የዜጎች በሂወት የመኖርና ከአደጋ የመጠበቅ 
መብት አንፃር የተሻለ ምላሽ የሰጡት እነዚሁ አጋር የተባሉት ድርጅቶች ናቸው፡፡ ለአብነት 
ብጠቅስ ከመቱና ከጅማ ዩኒቨርሲቲዎች በብሄራቸው ምክንያት በግፍ የተባረሩትን 
ኢትዮጵያውያን ከመገደልና ከመጠቃት በማስጠለል የታደጋቸውና በሂወት እንዲቆዩ ያደረገው 
የጋመቤላ ክልላዊ ብሄራዊ መንግስትና መንግስቱን የሚመራው የኢህአዴግ አጋር ድርጅት 
ነበር፡፡ በአጋር ድርጅቶች በሚመሩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስታት ውስጥ (በኦሮሚያና 
በኢትዮጵያ ሶማሊ ድንበር ካጋጠመው ውጭ) ምንም አይነት የዜጎች መጎዳትና መፈናቀል 
እንዲሁም የመስራት መብታቸው የመጣስ በስፋት አንደ ኦሮሚያና አማራ ብሄራዊ ክልሎች 
አይታይም፡፡ በአንድ ወቅት በ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ አጋጥሞ 



የነበረውን የ አማራ ብሄር ተወላጆች ላይ ለደረሰው መፈናቀል በሃላፊነት መጠየቅ 
የነበረባቸውን የወረዳው ሃላፊዎች የክልሉ መንግስት ሳይውል ሳያድር ወደ ህግ በማቅረብ 
አንዲቀጡ ነበር ያደረገው፡፡ በአንፃሩ ከአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ከአሰራ አምስት ሽህ 
በላይ የትገራይ ተወላጆችን ያፈናቀሉና በሂወታቸውና በንብረታቸው ላይ ጉዳት ያደረሱ 
የብአዴን/የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ባለስለጣናት ግን አንኳን 
ለህግ ሊቀርቡ ለሂስና ግለሂስ እንኳን አለቀረቡም፡፡ በልማትና የፀጥታ መደፍረስን በፅናት 
በመታገል አንዲሁም በከፍተኛ የሰላም መታወክ ይታወቅ የነበረን ክልል የሰላምና 
የኢኮኖሚያዊ ለውጥ ተምሳሌት በማድረግ ከፌዴራል መንግስት ሽልማት ያገኘው የኢትዮጵያ 
ሶማሊ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ነው፡፡ ይህ ክልል ካለወ አጅግ የተወሳሰበ ጂኦ-ፖለቲካዊ 
አቀማመጥ በተለይም ከመንግስት አልባዋ ሶማሌ ጋር የሚዋሰንና ለተለያዮ ፅንፈኛ ድረጅቶች 
ቅርብና ተጋላጭ ከመሆኑ አንፃር ስናየው የክልሉ መንግስትና መሪ ድርጅቱ የሰሩት ስራ 
ለብዙዎቹ ክልሎች እጅግ አስተማሪ ነው ባይ ነኝ፡፡  

ስለዚህ በኔ አይታ አጋር ተብለው በኢህአዴግ ወደ ጎን የተተውት ድርጅቶች ከላይ 
በገለፅኳቸውና ባለገለፅኳቸው በዙ መመዘኛዎች ለሃገራችን ህገመንግስት ታማኝነትና 
በቁርጠኝነት መተግበር ከአቅም ማነስ ካለሆን በስተቀር ከኢሀአዴግ አባል ድረጅቶች ይበልጡ 
አንደሆን እንጂ ሊተናነሱ አይችሉም፡፡ ስለሆነም ኢህአዴግ ህገመንግስቱን በማስፈፀም በኩል 
ጥንካሬ አንዲኖረውና ሙሉ አሳታፊ ሃገራዊ ድርጅት የመሆን ራኢ ካለው እነዚህ አጋር 
ድርጅቶችን ሙሉ የግነባሩ አባል ድረጅቶች ባማድረግ በመቀጠል ሊተገብረው አንዳቀደው 
የነገረንን ሃገራዊ ፓርቲ ምስረታ መደላድል ካሁኑ ማስቀመጥ ይኖርበታል፡፡  

            

 for your comment  

ami4410@yahoo.com 


